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Nauka 
 

Mikroskop skaningowy dla pracowników naszej Uczelni 
Informujemy, że podjęto na naszym Uniwersytecie starania zmierzające do uruchomienia elektro-
nowego mikroskopu skaningowego. Urządzenie będzie dostępne dla wszystkich pracowników naszej 
uczelni, a prace badawcze z wykorzystaniem nowego sprzętu będzie można już planować z począt-
kiem października 2017r.   
Mikroskop, choć posadowiony w Katedrze Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, będzie 
włączony w sieć urządzeń Uczelnianego Centrum Aparaturowego. 
Zachęcamy wszystkich pracowników naukowych naszego Uniwersytetu do zadeklarowania chęci 
korzystania z ww. sprzętu u p. prof. Beaty Czarneckiej (czarnecka@ump.edu.pl) do końca sierpnia 
bieżącego roku. 
 

 

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę  
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (projektów) na finansowanie działalności upowszechniającą na-
ukę w roku 2018. Ten strumień finansowania, koordynowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, umożliwia m.in. uzyskanie dofinansowania konferencji naukowych w roku 2018. 
Nabór wniosków ruszył z dniem 6 czerwca i trwa do dnia 30 października 2017r. za pośrednictwem 
systemu OSF. 
Więcej o programie tutaj. 
 

 

Znowu zbieramy oświadczenia... 
W najbliższych dniach w Wisusie P → Systemy → Liczba N zostanie uruchomiony program umożli-
wiający złożenie oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w roku 2018 (czyli zaliczenie do grupy osób 
realizujących na naszej uczelni badania naukowe i/lub prace badawczo-rozwojowe). 
Obowiązek złożenia oświadczenia mają wszyscy (bez wyjątku) pracownicy Uniwersytetu. 
Należy jednak pamiętać, że osoby, które z mocy ustawy (wykładowcy, starsi wykładowcy, lektorzy, 
instruktorzy) lub z racji realnie wykonywanej w jednostkach pracy (np. część pracowników inżynie-
ryjno-technicznych) nie realizują badań naukowych i/lub prac B+R, składają oświadczenie, ale udzie-
lają w nim informacji o niewykonywaniu ww. prac. 
Starając się maksymalnie uprościć cały system zbierania oświadczeń, informujemy, że w bieżącej 
edycji oświadczenia będą mogły być składane na kilka lat do przodu lub bezterminowo (system 
sam podpowie, do którego roku można maksymalnie złożyć oświadczenie). Ta nowa funkcjonalność 
systemu sprawi, że w kolejnych latach (przynajmniej dla części z Państwa) oświadczenia będą ważne, 
a pracownik nie będzie proszony o systematyczne odnawianie przekazywanych nam informacji. 
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Z ostatniej chwili... 
 

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii 
oraz p. prof. Bronisław Marciniak serdecznie zapraszają pracowników naszego Uniwersytetu na 

otwarte i bezpłatne seminarium dotyczące "Materiałów i Biomateriałów", które odbędzie się 26 
czerwca 2017r., godz. 9.00-13.00 w sali 111 (I piętro, budynek D) przy ul. Umultowskiej 89C. 
 
Szczególnie interesujący dla pracowników UMP może być wykład prof. Andrzeja Dworaka z Centrum 
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN (zaplanowany między godz. 9.00 a 9.45), który został 
dedykowany materiałom dla medycyny i ochrony środowiska. 
Szczegółowy program seminarium dostępny tutaj. 
 

 

Umowa o dzieło czy zlecenie? Oto jest pytanie! 
Wobec coraz częściej zadawanych pytań (oraz stosunkowo często popełnianych błędów) w zakresie 
poprawnego przygotowania "umowy o dzieło" informujemy, że wynikiem takiej umowy musi być 
konkretna rzecz, którą (ujmując sprawę kolokwialnie) można dotknąć. 
Zatem w umowie o dzieło nie można umieszczać takich sformułowań jak: "analiza danych", "korekta 
manuskryptu", "interpretacja wyników", gdyż są to czynności i powinny być ujmowane w "umowie 
zlecenie".  
Jeżeli chcemy, aby nasza umowa o dzieło była bez przeszkód zarejestrowana i zrealizowana, musimy 
podać następujące (przykładowe) rezultaty jej wykonania: "raport z analizy danych", "skorygowany 
manuskrypt", "zestawienie wyników".  
No i pamiętamy o tym, aby stosowne dzieło umieścić w repozytorium :)  
 

 

Stypendia i nagrody 
 

StatSoft®Polska ogłosił nowy konkurs 
na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i ana-
lizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica. 
Pula nagród dla autorów i promotorów prac w tegorocznym konkursie to 10 tys. zł. 
Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do dnia 10 listopada 2017r. 
Każdy konkurs, to jednak nie tylko aspekt finansowy. To również prestiż dla nagrodzonej osoby, 
promotora oraz Uniwersytetu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu. 
 

 

Kontakt 
 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami  
Karolina Michalak karolinamichalak@ump.edu.pl 
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